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Informatívna správa o stave realizácie schválených 1;;;1 Vydanie: I 
investičných akcií mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 


zo LIV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 


dňa: 19.09.2013 číslo: ......../2014 

k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie 


informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcii mesta Prešov. 
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1:;1 Informatívna správa o stave realizácie schválených Vydanie: l 
investičných akcii mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predmetnú infonnatívnu správu predkladáme na základe poslaneckého návrhu Ing. Andrey 

TUľČanovej, poslankyne MsZ v Prešove, ktorý sa týkal predkladania pravidelných správ o stave 

realizácie schválených investičných akcií v meste Prešov na každé riadne rokovanie mestského 

zastupiteľstva, ku ktorému prijalo Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesenie Č. 332/2013 zo dňa 

30.1.2013, uznesenie Č. 33812013 zo dňa 18.2.2013 a uznesenie č. 50612014 zo dňa 5.3.2014. 

Materiál je vypracovaný v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 


2008-2013: 


- špecifický ciel' A.l Infraštruktúra; 


- špecifický cieľ B.3 Vybavenie škôl; 


- špecifický cieľ C.I Bývanie a sociálne zariadenia; 


- špecifický cieľ C.2 Príťažlivosť mesta; 


- špecifický cieľ C.4 Životné prostredie. 
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Mesto Prešov • Výtlačok:

L-___--'-____ ...._~.... ______________'________J 

Dňa 25.11.2013 na XUV. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove bolo prijaté uznesenie MsZ 
v Prešove č. 466/2013 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016. Schválené investičné akcie sa nachádzajú v tabuľke spolu s investičnými akciami, ktoré 
boli schválené: 

dňa 20.2.2014 na XLVL riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 1 a 2 (uznesenie 

Č. 495/2014), 

dňa 20.2.2014 na XLVI. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 1 a 2 (uznesenie 

Č. 496/2014) 

dňa 28.4.2014 na XUX. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 5 (uznesenie Č. 


533/2014) 

dňa 26.5.2014 na LL riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 6 (uznesenie č. 


53812014) 

dňa 26.5.2014 na LL riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO Č. 7 (uznesenie č. 


546/2014) 


• Sohválené Uznesenia MsZ 
~ >u"'" " Názov stavby I :11 fin.t! ;;.- prostriedky

>ú ľ"klOl" 

• 
PD - podl'a plánu rekonštrukcII a výstavby 

! 
17500 Ciastka schválená uznesením Č. 46612013 

miestnych komunikácii a križovatiek , 

V rámci tejto položky bola v roku 2013 uznesením MsZ č. 390/2013 schválená vecnosť použitia fin. prostriedkov vo 
výške 15000 € na rok 2013 na PD - rekonštrukeia ul. Jarkova. Na základe toho pokračovala príprava tejto investičnej 
akcie aj v roku 2014. Nakoľko sa nepodarilo zabezpečiť uzatvorenie licenčnej zmluvy na ďalšie použitie existujúcej štúdie 
z roku 2004 na ul. Jarkova, bol listom zo dňa 25.6.2014 požiadaný VMČ Č. 4 o vyjadrenie sa k možnosti zabezpečenia 
projektovej prípravy stavby bez použitia uvedenej štúdie. 
Dňa 5.6.2014 odd. lV zaslalo na KPÚ v Prešove list so žiadosťou o vydanie rozhodnutia k zámeru rekoni!ttukcie ul. 
Jarkova. 

1308 PD - MS B,ljkalská -rekonštrukcia ll. etapa I 1 000 I Ciastka schválená umesenim č. 466/2013 
1308 MŠ Bajkalská - rekonštrukcia II. etapa I I I 100000 I Ciastka schválená uznesením Č. 466/2013 
Dňa 23.1.2014 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. Na základe podpísaných 
podkladov bola dňa 10.2.2014 vystavená objednávka na dodávateľa PD, ktorá bola 11.2.2014 podpísaná. Dňa 13.2.2014 
objednávku prevzal zhotoviteľ PD. Na základe dodanej PD dňa 3.6.2014 odd. IV spracovalo podklady potrebné pre 
proces VO na stavebné práce. 
Dňa 28.8.2014 bol zaslaný list na Centrálneho obstarávateľa, ktorý obsaboval vymedzenie predmetu služby týkajúcej sa 
predmetu VO na dodávateľa st prác. 
Stavebné práce budú pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa, výmeny keramických obkladov, dlažieb 
a zariaďovacích predmetov ( umývadiel) v umyvárňach a WC. 
ZO schválených fin. prostriedkov bola tiež realizovaná dodávka a montáž predeľovacej steny v objekte A. 

1332 Bajkalská - havarijný stav - výmena l 22600 Čiastka schválená umesenim Č. 53312014 
v ťahov 

Dňa 4.6.2014 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce. Podpísané doklady boli I 
dňa 5.6.2014 doručené na odd. VO. 
Dňa 12.6.2014 odd. VO oznámilo, že v prieskume trhu nebola v stanovenej lehote doručená žiadna cenová ponuka. 
Odd. IV zaslalo nové podklady na oslovenie vprieskurne trhu. Dňa 25.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail smenom 

I víťazného uchádzača na uskutočnenie stavebných prác. Na základe toho bola spracovaná ZoO, ktorá bola podpísaná dňa 
• 23.7.2014 a zaslaná zhotoviteľovi diela. 

Stavebné práce budú pozostávať z výmeny nákladných výťahov za nové v počte: objekt "A" dva výťahy, objekt "B" 
jeden výťah. 
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911 PD - Cintorín Šváb l 260 Ciastka schválená uznes.nim Č. 466/2013 
911 Cintorln váb - doJron&mie arch. v skumu 66900 iastka schválená uznesením č. 46612013 

Na základe ukončeného procesu VO a schválenia finančných prostriedkov bola spracovaná zmluva o dielo na dokončenie 
záchranného archeologického výskumu, ktorá bola dňa 18.3.2014 podp/saná, Následne bola ZoD zaslaná dodávateľovi, 
Dňa 5.6.2014 sa uskutočnila vstupná komisia záchranného arch, výskumu, ktorej obsahom bolo odsúhlasenie postupu 
prác, 
Na základe žiadosti dodávatefa sa dňa 9,9.2014 uskutočnilo pracovné stretnutie k aktuálnemu stavu záchranného arch, 
výskumu. 

I 1103 I MŠ v N. Šeba,tovej - novozriadený objekt, I3 100 000 • Čiastka schválená uznesenim Č. 46612013 

Haburská 9 


250000 I Ciastka schválená uzo. Č. 496/2014 

. I mm_ I i 54000 I Čiastka schválená uzo, č, 53312014 

, Dňa 4.2,2014 bol. na podpis zaslaná ZoD na dodávateľa st. prác, ktorá bola dňa 5,2,2014 podpísaná. ZoD si dňa 


11.2.2014 prevzal dodávateľ, 
. Dňa 14.2.2014 bola dodávaterovi zaslaná výzva, že práce sa budú realizovať na objekte SO Ol Hlavný objekt - do výšky 


schválených fmančných prostriedkov (100 000 € s DPH). 

Dňa 17.2.2014 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi stavebných prác. Dňa 27,3.2014 bola na podpis zaslaná Zmluva 

o poskytnutí služieb na výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe, 
Listom zo dňa 20.5.2014 bola zaslaná výzva dodávateľovi stavebných prác, v ktorej boli oboznámeni o schváleni ďalších 
finančných prostriedkov na realizáciu stavebných prác. 
Dňa 20.6.2014 zaslal zhotoviteľ oznámenie o ukončeni prác k 30,6.2014. Dňa 3.7.2014 začalo postupné odovzdávanie 
jednotlivých časti stavby investorovi. 
Predmetom riešenia stavby je zmena účelu budovy a to využite priestorov prízemia mestského kultúrneho strediska pre 
materskú školu s prlslušným zázemím, zhotovenie novej pristavby MŠ, rekonštrukcia strechy, zateplenie objektu, zmena 
dispozičného riešenia I. NP, výmena okien, dverl, presklených stien, zriadenie kuchyne, práčovne, vonkajšie úpravy okolo 
objektu a ďalšie stavebné práce - stavba je ukončená. 

1204 I MS JurkovÍčova - rekonštrukcia ..~ --.jTI 150 006 TCliStka schválená u7Jlesenlm Č. 46612013 
. . 131460 Ciastka schválená uzn, č. 49612014 

Stavba prešla ako rozostavaná stavba z roku 2013 (bola realizovaná výmena okien), 
Dňa 5.3,2014 bola zaslaná dodávateľovi st. prác výzva na pokračovanie st. prác a zaslanie harmonogramu prác, 
Stavebný objekt bol odovzdávaný postupne. Na základe oznámenia zhotoviteľa sa dňa 1.8.2014 a 4.9.2014 sa usJrotočnili 
preberacie konania, Stavebné práce pozostávali z opravy vonkajších omietok, výmeny okien, výmeny boletických panelov 
a výmeny kopililOvých stien - stavba je ukončená. 

1205 MS Fraňa Král'a - rekonUrukcia strechy 12 I 50000 Ciastka schválená uznesením č, 46612013 I 
I I 9980 (Iastka schválená um. č.496/2014 I 

Stavba prešla ako rozostavaná stavba z roku 2013 (bola realizovaná výmena strešnej krytiny a bleskozvodu). 
Dňa 5.3.2014 bola zaslaná dodávateľovi st. prác výzva na pokračovanie st. prác a zaslanie hannonogramu prác. 

I 

Dňa 15.5,2014 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby (objekt. výmena okien) - stavba je ukončená. 

............J 
1207 MS Mirka Nešpora - výmena kopilil. stien, II I 50000 Ciastka schválená uznesením č, 466/2013 

bolet. panelov, okien i 
I I 204 520 Čiastka schváleňáuzn. č, 49612014 i 

Stavba prešla ako rozostavaná stavba z roku 20 13 (objekty SO 02 a SO 03). 

Dňa 5.3,2014 bola zaslaná dodávateľovi st, prác výzva na pokračovanie st. prác a zaslanie harmonogramu prác. , 

Dň. 6,5,2014 sa uskutočnilo preberacie konanie na objektoch SO Ol a SO 04, Dňa 8.9,2014 sa uskutočnilo preberacie' 

konanie posledného objektu stavby (SO 05), 

Stavebné práce pozostávali z výmeny kopilitových stien, bolet. panelov, okien a ďalšieh súvisiacich stavebných úprav 

stavba je ukon~ená, 


1314 I ZS Bajkalská (rekonštrukciastrieeh) I 1 I 25000 i Čiastka schválená UZIle~el1im č.466120lL 

Stavba bola ukončená v roku 2013. Uvedená suma bola schválená na úhradu 2, splátky za stavebné práce v zmysle ZoD. 
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1433 I ZS Balkalská - okná~(asáda, omietka I I I SO 000 I (iastka scbválená um. Č. 496/2014 
Dňa 14.5.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatIvnej prlpravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Ofia 16.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie PD. 
Podpisané podklady boli dňa 3,6.2014 doručené na odd. VO, Dňa 18.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom 
víťazného uchádzača, na základe čoho hola dňa 20.6.2014 vystavená a dňa 25,6.2014 podpísaná objednávka a zaslaná 
dodávateľovi PD. Po dodaní PD boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli po podpise dňa 
25,8.2014 doručené na odd. VO, Dňa 28.8,2014 bol z odd, VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe 
čoho bola spracovaná ZoO, ktorá hola podpísaná dňa 8.9.2014. 
Stavebné práce budú pozostávať z výmeny okien, úpravy fasády - omietky a doplnenie keramického obkladu. 

1401 1 PD a realizácia ul. Krátka 11941 Ciastka schválená ozn. Č. 495/2014
1 4 1 28 806 z rezervy VMČ 

Dňa 4.4.2014 holi na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD, Podpísané podklady boli 
dňa 10.4,2014 doručené na OIV, 
Dňa 10.4.2014 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka na spracovanie PD. Objednávka hola podpisaná 7.5,2014 
a zaslaná dodávateľovi PD, ktorý následne objednávku neakceptoval- bolo realizované storno objednávky. 
Dňa 19,5.2014 hola vystavená adňa 20.5.2014 podp!saná nová objednávka na vypracovanie PD, ktorá bola zaslaná 
dodávateľovi PD. Po dodaní PD boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré holi dňa 10.9.2014 
zaslané na podpis. 
Predmetom stavebných prác bude predlženie parkoviska pozdÍž oplotenia cintorína spevnených plôch, osadenie 
dopravného značenia, odvodnenie, úprava nespevnených plôch, výsadba drevín, 

, 1331 IPD - Parčík Vajanskibo 1 000 I Ciastka schválená um. č, 495/2014I 4 I 8945 z rezervy VMČ 
Dňa 12.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO , 
Dňa 21.5.2014 boja vystavená a podpísaná objednávka na vypracovanie PD, Dňa 22,5,2014 si zhotoviteľ PD prevzal 
podp!sanú objednávku, 
Na základe našej urgencie na dodávateľa PD nám bolo z jeho strany omámené, že projektová dokumentácia je čiastočne 
vypracovaná, ale zatiaľ nie sú dodané všetky potrebné vyjadrenia a súhlasné stanoviská kompetentoých orgánov, 

1403 PD a realizácia ul. kultétyho 533 • iastka schválená uzn, č. 49512014 
8322 z reze VMČ 

Dňa 16.4.2014 sa uskutočnil výber staveniska. Dňa 29.4,2014 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie 
procesu VO, ktoré boli podpísané 9,5.2014. Následne bola vystavená objednávka na vypracovanie PD, Po dodaní PD holi 
spracované podklady pre proces VO na stavebné práce. ktoré boli po podpise dňa 18.7,2014 doručené na odd, VO. Dňa 

Predmetom prác je výstavba chodnika a spevnenej plochy na oddych zo zámkovej dlažby a vegetačné úpravy na uL 
Skultétyho Č. 7 a 9, 

Cemiata I 2 I 51 000 I Čiastka schválená uzn, č, 496/2014 
Dňa 30,7.2014 sa uskutočnil výber staveniska, kde sa stanovila vecnosť stavebných prác. Na základe toho boli spracované 
podklady pre proces VO na dodanie PD. Podpísané podklady boli dňa 1.8.2014 doručené na odd. VO, Dňa 6,8.2014 bol 
z odd. VO zaslaný e-mail s menom vlťazného uchádzača na základe čoho hola vystavené objednávky, ktoré boli 
podpísaná a doručená dodávateľovi PD, 
Predmetom stavebných prác bude obnova strechy objektu súpisné čfslo 2626 a obnova fasády objektu súpisné číslo 2629, 

3 30000 iastka schválená uzn. č. 496/2014 

Dňa 5,9,2014 sa uskutočnila obhliadka stavby, ktorá zadefmovala vymedzenie predmetu zákll7.ky na prípravu PD, 

Dňa 11.9,2014 boli spracované a zaslané na podpis podklady potrebné pre proces VO na dodávateľa PD, 


1404 I Nlzkoorahové kom. denné centrum - PD I 3 I 4764 I Čiastka schválená um, č, 496/2014 
Nizkoorabové kom. denné centrum rek. 46800 I čiastka schválená uzn. Č. 496/2014 

Projektová dokumentácia bola spracovaná a odovzdaná oddeleniu projektového manažérstva, ktoré dňa 2.4.2014 podalo 
žiadosť na Úrad vlády splnomocnenca pre rómske komunity o získanie externých finančných zdrojov. K termínu 
spracovania materiálu nám nehol známy výsledok podania žiadosti. 
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1405 I MS Bernolákova 19-obnovaobiektu I 6 I 80000 I Ciastkaschválenáuzn.č.49612014 
Dňa 1.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej pripravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 17.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO, ktoré následne bolo ešte potrebné 
upraviť. Prepracované podklady boli dňa 5.5.2014 opätovne zaslané na podpis a dňa 7.5.2014 boli podpIsané a zaslané na 
odd. VO. Dňa 29.5.2014 nám bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho bola dňa 
30.5.2014 vystavená a zaslaná na podpis objednávka na dodávateľa PD. Objednávka bola podpísaná 3.6.2014 a následne 
bola zaslaná dodávateľovi PD. Po dodaní PD boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli dňa 
15.8.2014 zaslané na podpis. 
VO na stavebné práce bude zabezpečovať externý verejný obstarávateľ, ktorý v súčasnosti pripravuje súťažné podklady 
potrebné pre zverejnenie vo Vestníku. 
Stavebné práce budú pozostávať z výmeny copilitových stien všetkých pavilónov, okenných výplni. strešnej 
konštrukcie na pavilóne A. vrátane oplechovania strešnej atiky. Taktiež budú doplnené chýbajúce sklené výplne 
boletických panelov. 

1406 I MS Sabinovská 22/A I 3 I 50 000 I Ciastka schválená Uzll. č.49612014 
Dňa 13.5.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatIvnej prlpravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 16.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Podklady boli podpfsanc! 3.6.2014 
a v ten istý deň boli doručené na odd. VO 
Dňa 12.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom vlťazného uchádzača, na základe čoho odd IV vystavilo objednávku 
na dodávateľa PD. ktorá bola podpísaná 17.6.2014 a odovzdaná dodávateľovi PD. Po dodanl PD boli spracované podklady 

, potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré boli po podpísanI dňa 20.8.2014 doručené na odd. VO. Dňa 
26.82014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača na základe čoho bola spracovaná ZoD, ktorá bola 
podpisaná 28.8.2014. Dňa 3.9.2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela - stavba sa realizuje, 
Predmetom stavebných prác je - výmena starých okien, dverí a zasklených SIien za účelom zlepšenia tepelnotechnických 
vlastnosti a celkovej energetickej náročnosti v pavilónoch A a B. 

1407 I MS Hviezdoslavova 10 - obnova obiektu _l A. I _ 80000 I Ciastka schválená UzIl. č. 496/2014 
Dňa 1.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej pripravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 4.4.2014 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD, ktorá bola podpísaná 9.4.2014 II zaslaná dodávateľovi PD. 
Po dndanlPD boli podklady pre proces VO na stavebné práce dňa 5.5.2014 zaslané na podpis a podpIsané boli 7.5.2014. 
Pri príprave investičnej akcie bolo zistené, že pozemky v areáli školy nie sú vo vlastnlctve mesta. Na základe toho sme 
listom dňa 30.4.2014 požiadali odd. MM o zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania. Dňa 2.6.2014 odd. MM 
zaslalo oznámenie. že po prešetrenl právneho stavu bolo zistené. že parcely č. KNC 3472 a 3473 sú evidované na vlastntka 
Čsl. štát v správe Domácich potrieb. Na LV je vedená ťarcha - uznesenie o vyhlásení konkurzu, ktorý bol už ukončený 
a právnická osoba vedená na LV zanikla. Z uvedeného dôvodu odd. MM nemôže osloviť pôvodného vlastntka vo veci 
odkúpenia predmetných nehnuteľností. Keďže mesto nemá k dispozícii žiadnu právnu listinu, na základe ktorej by bolo 
možné dodatočne zapIsať vlastnfctvo k pozemkom na mesto Prešov - odd. MM bude hľadať ďalšie možnosti na jeho 
vysporiadanie, resp. požiada o jeho delimitáciu cestou Okr. úradu v Prešove. 
Dňa 25.7.2014 nám odd. MM oznámilo. že zabezpeČilo prevod vlastníckych práv na vlastnIka Mesto Prešov. 
Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác je realizované externým verejným obstarávateľom. Ku dňu 
spracovania materiálu nám zatiaľ nebol doručený definitívny výsledok VO. 
Predmetom stavebných prác bude zateplen!e objektu. strešného plášťa a zateplenia stropu suterénu. Ďalej bude realizovaná 
ochrana pred bleskom. rekonštrukcia sanitnej inštalácie a montáž kanalizačných a vodovodných rozvodov. 

I MŠ Volgogradská 48 - obnova objektu I I I 100000 I Čiastka schválená uzn. č. 49612014 
Dňa 3.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 8.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Bola vystavená a podpísaná objednávka 
na inž.-lech. pomoc pri priprave podkladov na spracovanie PD. Podpísané podklady boli dňa 16.4.2014 zaslané na odd. 
VO. 
Dňa 30.4.2014 bol z odd. VO zaslaný e-mall s menom víťazného uchádzača. na základe čoho bola spracovaná ZoO a dňa 

• 7.5.2014 zaslaná na podpis. ZoD bola podpisaná 5.6.2014 a odovzdaná dodávateľovi PD. Po dodaní PD boli spracované 
• podklady pre proces VO na stavebné práce. ktoré boli dňa 14.8.2014 zaslané na podpis. 
· VO na stavebné práce bude zabezpečovať externý verejný obstarávateľ. ktorý v súčasnosti pripravuje súťažné podklady 

potrebné pre zverejnenie vo Vestníku. 
Predmetnm stavebných prác je modernizácia materskej školy - zatel'lenie obvodového plášťa. výmena okien a dverí, 
výmenou bleskozvodu. oprava chodnlkov a hygienických priestorov MS. 

F - MsÚ/SP-01l12/1 
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1214 I MŠ A. Prídavku l 106 060 Čiastka schválená um. č, 496/2014 
101 OO() iastka schválená uzn. č. 538/2()14 

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác zabezpečoval Centrálny obstarávateľ. Dňa 5.3.2014 bola na podpis 
zaslaná ZoO, ktorá bola podpísaná 26.3.2014. Vaprili a máji 2014 sa uskutočnili stretnutia s dodávateľom stavebných 
prác, stavebným dozorom a vedením MŠ, kde bol dohodnutý rozsah prác na realizáciu do výšky schválených finančných 
prostriedkov, V zmysle ZoO bola dňa 20.5.2014 zaslaná výzva dodávateľovi stavebných prác na začatie realizácie prác. 
Dňa 9.6,2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela. Dňa 8.9,2014 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby
stavba je ukončená. 
Stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa, výmeny pôvodných drevených výplni okien 
a dvor!, statickej úpravy stavebných otvorov, rekonštrukcie elektroinštalácie a pod. 

1221 I MŠ Zemplínska 6 106 000 I Čiastka schválená uzn. č. 496/2014
mmmo 166 400 l Ciastka schválená uzn. Č. 538/2014 

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác zabezpečoval Centrálny obstarávateľ. Dňa 5,3.2014 bola na podpis. 
zaslaná ZoO, ktorá bola podpísaná 26.3.2014. Vapr!1i a máji 2014 sa uskutočnili stretnutia s dodávateľom stavebných: 
prác, stavebným dozorom a vedenim MS, kde bol dohodnutý rozsah prác na realizáciu do výšky schválených fmančných 
prostriedkov. V zmysle ZoO bola dňa 20.5.2014 zaslaná výzva dodávateľovi stavebných prác na začatie realizácie prác. 
Dňa 9.6,2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela - stavba je rozostavaná. Ku dňu spracovania materiálu boli 
ukončené a odovzdané objekty SO O I, SO 02, SO 03 a SO 05. 
Stavebné práce pozostávajú z výmeny kopilitových stien, okien a dverí s nevyhnutnou statickou úpravou stavebných 
otvorov. 

1409 I MŠ CsLarmády 20 -obnova objektu 2 106 006 ICiastka schválená uzn. Č. 496/2014 

Dňa 3.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

Dňa 8.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Bola vystavená a podpisaná objednávka· 

na inž.-tech. pomoc pri priprave podkladov na spracovanie PD, Podpísané podklady boli dňa 16.4.2014 zaslané na odd . 


. VO. 

Dňa 30.4.2014 bol z odd, VO zaslaný mail s menom vlťazného uchádzača na základe čoho bola spracovaná ZoO, ktorá 

bola dňa 16.5.201 zaslaná na podpis. ZoO bola podpisaná 29.5.2014. Dňa 3,6.2014 si ZoO prevzal dodávateľ PD. PD je 

dodaná, 

Dňa 28.8.2014 bol zaslaný list na Centrálneho obstarávateľa, ktorý obsahoval vymedzenie predmetn služby týkajúcej sa 

predmetn VO na dodávateľa st. prác. 

Stavebné práce budú pozostávať z výmeny okien, obnovy okapového chodnika a zateplenia obvodových stien 

jednotlivých pavilónov MS. 


1410 M Budovatel'ská 8 obll.()va bI. objektu 4 I SO 006 I Čiastka schválená uzn. Č. 496/2014 

Dňa 1.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

Dňa 17.4,2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. Podpísané podklady boli 

dňa 23.4.2014 zaslané na odd. VO. 


. Dňa 5.5,2014 bol z odd, VO zaslaný e-mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho bola spracovaná ZoO, ktorá 
i bola dňa 7.5.2014 zaslaná na podpis, dňa 15.5.2014 bola podpisaná a odovzdaná dodávateľovi PD. Po dodanl PD boli 

spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli dňa 18.8.2014 zaslané na odd. VO. 
Po zaslani oznámenia s menom víťazného uchádzača bola spracovaná ZOO, ktorá bola dňa 21.8.2014 podpisaná. 
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 3.9.2014 - stavba je rozostavaná. 
Stavebné úpravy pri obnove budovy pozostávajú zo zateplenia fasády, čelnej fasády + štítových stien na objekte Al. 

: 1411 M Važecká 18 - obnova ob'ektu 5 50000 iastka schválená um. Č. 496/2014 
Dňa 2.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 17.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD, ktoré následne bolo ešte 
potrebné upraviť. Prepracované podklady boli dňa 5.5.2014 opätovne zaslané na podpis a dňa 7.5.2014 boli podpísané 
a doručené na odd. VO. Dňa 29.5.2014 nám bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, Na základe čoho 
bola spracovaná 7~D, ktorá bola dňa 3.6.2014 zaslaná na podpis a dňa 5.6.2014 bola podplsaná a odovzdaná dodávateľovi 
PD. Po dodaní PD boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli po podpísaní dňa 27.8.2014 
doručené na odd. VO. Dňa 8.9.2014 z odd. VO bol zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho bola 
spracovaná a dňa 10.9.2014 zaslaná na podpis ZoO, 
Predmetom stavebných prác bude výmena pôvodných drevených okien na pavilónoch A a B. 

F - MsÚ/SP-Ol/1211 
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1412 I MŠ Sládkoviwva 3 - obnova obiektu I 4 I SO 000 I Ciastka sch~álenä;;m: č.49612014 

Dňa 2.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatlvnej prlpravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

Dňa 8.4.2014 bolí na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Bola vystavená a podpisaná objednávka 

na illŽ.-tech. pomoc pri príprave podkladov na spracovanie PD. Podpisané podklady boli dňa 16.4.2014 zaslané na odd. 

VO. Dňa 5.5.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača. Spracovaná ZoD boladňa 15.5.2014 

podpísaná a odovzdaná dodávateľovi PD. Po dodaní PD boli spracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na 

stavebné práce, ktoré boli dňa 11.8.2014 zaslané na podpis a po podpísanl boli doručené na odd. VO. Dňa 25.8.2014 bol 

z odd. VO zaslaný mail s menom vlťazného uchádzača na základe čoho bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 27.8.2014 

podplsaoá. 

Predmetom stavebných prác bude výmena okien a dverl, obnova okapového chodnika a obnova vonkajšícb prvkov 

architektúry. 


1201 I MS Cerllovská-IL etapa I 7 I 32130 I Ciastka schválená um. č. 49612014 

Dňa 15.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré následne bolo 

ešte potrebné upraviť. Prepracované podklady bolí dňa 5.5.2014 opatovne zaslané na podpis. Podpísané podklady boli dňa 


14.5.2014 zaslané na odd. VO. Dňa 3.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom vlťamého uchádzača na základe čoho 


bola spracovaná ZoD, ktorá bola podpisaná dňa 5.6.2014. 

Dňa 11.6.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska dodávateľovi stavebných prác a dňa 28.8.2014 sa uskutočnilo 


preberacie konanie stavby stavba je ukončená. 


Stavebné práce pozostávali z opravy poškodených omietok, poškodených murovaných priečok, ktoré boli nahradené 

novými sadrokartónovými priečkami, boli osadené nové interiérové oceľové zárubne a V)"menené časti rozvodov, 

obkladov a dlažieb. 


1203 I MS Bratislavská - II. etapa I 6 I 38850 I Čiastka schválená uzn. č. 49612014 

Dňa 29.4.2014 bola podpfsaná objednávka a zaslaná dodávateľovi na spracovanie aktualizácie PD. Po doručeni PD boli 

dňa 13.5.2014 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce. Podpísané podklady boli 

dňa 14.5.2014 doručené na odd. VO. Dňa 3.6. 2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe 

čoho bola spracovaná ZoD, ktorá, ktorá bola podplsaná 9.6.2014. Dňa 12.6.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska 

dodávateľovi stavebných prác. 

Dňa 28.8.2014 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby - stavba je ukončená. 


Stavebné úpravy pozostávali z výmeny s!aiých staticky narušených copilitových stien schodisk (obj. MŠ 2, DI) za nové 

výplne, opravy priečok, častí strechy, dilatácie chodby a doplnenia chýbajúcich v)oplní boletických panelov. 


1413 I ABC CVe Októbrová 30-obnova objektu I 2 I 70000 I Ciastka schválená um. č. 49612014 

Dňa 3.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

Dňa 8.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Bola vystavená a podpísaná objednávka 

na Í1lŽ.-tech. pomoc pri príprave podkladov na spracovanie PD. Podplsané podklady boli dňa 16.4.2014 zaslané na odd. 

VO. Dňa 30.4.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom viťamého uchádzača. Na základe toho bola spracovaná ZoD, 

ktorá bola 16.5.2014 zaslaná na podpis. ZoD bola podpfsaná 29.5.2014. Dňa 3.6.2014 bola ZoD zaslaná dodávateľovi PD. 

Dňa 28.8.2014 bol zaslaný list na Centrálneho obstarávateľa, ktorý obsahoval vymedzenie predmetu služby týkajúcej sa 

predmetu VO na dodávateľ. st. prác. 

Predmetom stavebných prác bude výmena okien a dverí, obnova strechy, zateplenie objektu, výmena ventilov ústredného 

kúrenia a zriadenie vstupu pre vozidlá. 


1414 I ZVS Októbrová 32 - obnova Objektu I 2 I SO 000 I Ciastka schválená um. č. 49612014 

Dňa2.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislativnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác . 


• Dňa 8.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Bola vystavená a podpisaná objednávka i 

. na Í1lŽ.-tech. pomoc prí príprave podkladov na spracovanie PD. Podpísané podklady boli dňa 16.4.2014 zaslané na odd. 
VO. Dňa 30.4.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe who bola spracovaná ZoD 
a dňa 6.5.2014 bola zaslaná na podpis. 
Vzhľadom na to, u viťaz VO dodatočne oznámil, že Z kapacitných dôvodov nebude zákazku realizovať a ZoD nepodpiše 
boli dňa 29.5.2014 na podpis opätovne zaslané podklady potrebné pre proces VO na vypracovanie PD. 
Dňa 18.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail smenom víťazného uchádzača, na základe čoho bola spracovaná ZoO, ktorá 
bola podpísaná dňa 25.6.2014 a zaslaná dodávateľovi PD. Po dodaní PD boli spracované podklady pre proces VO na 
stavebné práce, ktoré boli dňa 10.9.2014 zaslané na podpis. 
Predmetom z stavebných prác bude výmena existujúcej strešnej krytiny, zateplenie strechy tepelnou izoláciou 
a klampiarske oráce. 

F - MsÚ/SP-O1112/1 
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1415 I ZŠ Važecká II - obnova objektu I 5 I 70 000 I Čiastka schválená um. č.49""612=OI"'4'--_--1 

Dňa 3.4.2014 bol zvolaný výber staveniska 7.a účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

Dňa 17.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre 7.ačatie procesu VO na PD, ktoré následne bolo ešle potrebné 

upraviť. Prepracované podklady boli dňa 5.5.2014 opätovne zaslané na podpis a dňa 16.5.2014 boli doručené na odd. VO. 

Dňa 12.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho odd. IV spracovalo ZoD na 

dodávateľa PD a dňa 16.6.2014 ju zaslalo na podpis. ZOO bola podpfsaná 17.6.2014. 

Dňa 28.8.2014 bol zaslaný list na Centrélneho obstarávateľa, ktorý obsahoval vymedzenie predmetu služby týkajúcej sa 

predmetu VO na dodávateľa st. prác. 

Stavebné práce budú pozostávať z výmeny schodiskových stien, vstupných dverí, podlahoviny a okien. 


1416 I ZŠ M. Ne§pora 2 - obnova Objektu I l I 70 000 I Ciastka schválená um. č. 496!2:~.14 I 

Dňa 8.4.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

V priebehu mesiaca april a máj bol posudzovaný skutočný stav objekto zS vo vzťahu k PD, ktorá bola vypracovaná v roku 

2008. Keďže exisrujúca PD nezahtňala aktuálny stav objekto a požiadavky na rekonštrukciu, bolo potrebné dať 


vypracovať novú PD. Spracované podklady pre proces VO na vypracovanie PD boli po podpísaní dňa 3.6.2014 doručené 


na odd. VO. Dňa 12.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho odd. IV 

spracovalo ZoD na dodávateľa PD adňa 16.6.2014 ju zaslalo na podpis. ZoD bola podpísaná 17.6.2014 azaslaná 

zhotoviteľovi PD. Dňa 28.8.2014 bol zaslaný list na Centrálneho obstarávateľa, ktorý obsahoval vymedzenie predmetu 

služby týkajúcej sa predmetu VO na dodávateľa st. prác. 

Predmetom stavebných prác bude zateplenie obvodového plášľa, výmena okien a zateplenie striech na jednotlivých 

objektoch. 


1238 I Vodárenská veža -ll. etapa I 4 I 100000 I CiMika sCJ'lväiená uzn.Č. 49612014 
·10000 I Ciastka Dresunutá um. č. 53812014 

Zámer a koordinovanie prípravy stavby je zabezpečované sekciou VS a VpC s tým, že čerpanie finančných prostriedkov 
je z kapitoly investičnej výstavby. 
Dňa 12.6.2014 bola vystavená objednávka na vybudovanie výťahu v objekte Vodárenskej veže, ktorá bola podpísaná dňa 
19.6.2014 a dňa 28.8.2014 bola podpísaná objednávka na dopracovanie PD. 

I I 
1441 : Detské multifunkčné ihrisko sidI. III 3S 000 iastka schválená uzn. č. 49612014 
: (ul. Bajkalská) + l 500 Čiastka navýšená uzn. č. 533/2014 

Predmetoé ihrisko realizujú TSmP, as. na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prešov 
medzi Mestom Prešov a TSmP, a.s. zo dňa 23.7.2014. 

1442 I Detské multifunkčné ihrisko - LesnIcka UL I 5 I 35 000 I Ciastka schválenä~zn. č. 49612014 
+ l SOO I Čiastka navýšená UzIl. č. 53312014 

Predmetné ihrisko realizujú TSmP, a.s. na základe podpísanej zmluvy o poskytnut! dotácie z rozpočtu mesta Prešov 
medzi Mestom Prešov a TSmP, a.s. zo dňa 23.7.2014. 

1419 I Integr. det. ihrisko pre hendikep. deti· OC MAX I 7 I 50000 I Ciastka schválená uzn. č. 49612014 
Podklady potrebné do súťaže zabezpečovalo odd. projektového manažmentu a proces verejného obstarávania bol 
realizovaný prostredn!ctvom externého verejného obstarávateľa. Po doručeni oznámenia od ext. obstarávateľa s menom 
víťazného uchádzača bola dňa 3.6.2014 vystavená a podpísaná objednávka na výkopové práce na predmetnej stavbe. Dňa 
18.6.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Osadenie herných prvkov bolo financované z externých finančných 
zdrojov. Dňa 27.6.2014 bolo detské ihrisko slávnostne otvorené a odovzdané stavba je ukončená. 

1122 : Chodoik a cyklochodofk s VO Solivarská ul. - 5 10000 I Ciastka schválená uzn. Č. 49612014 
Letapa 

80 000 IČiastka schválená uzo. č. 496/201~mm__ 

Pred spracovaním podkladov potrebných pre proces VO (vymedzenie predmetu zákazky) bolo potrebné zadefinovať 
rozsah prác, vzhľadom na to, že územie, na ktorom sa nachádza predmetná stavba je čiastočne majetkovo-právne 
nevysporiadané. Následne boli podklady pre proces VO na dodávateľa PD zaslané na podpis dňa 20.5.2014. Podpísané 
podklady boli dňa 3.6.2014 doručené na odd. VO. Dňa 12.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného 
uchádzača, na základe čoho odd. IV spracovalo ZoD na dodávateľa PD a dňa 16.6.2014 ju zaslalo na podpis. ZOO bola 
podpísaná 18.6.2014. Termin dodania PD vrátane súhlasných stanovisk od dotknutých orgánov je do 3 mesiacov od 
účinnosti ZoD (do 21.9.2014). 
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I 1216 ICykloebodnlk Šväby - II. etapa • 5. 70000 I Čiastka schválená uzn. č. 49612014 • 
'I' Stavba bola čiastočne zrealizovaná v roku 2013 (trasy 3, 4 a 5). Začiatkom roka 2014 bola upravená PD (vyčlenenie už I 

zrealizovaných trás z roku 2013) . 
• Dňa 20.5.2014 boli spracované a doručené podklady pre proces VO na odd. VO. S viťazom bola uzatvorená ZoD, ktorá 
• bola podp!saná 23.7.2014 a zaslaná zhotoviteľovi diela. 

Dňa 3 1,7.2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi - stavba sa realizuje (keďže objem stavebných prác je pre trasy 

1,2 a fi vo vý~ke 112425,19 € v rámci schválených fm. prostriedkov sa zatiaľ realizujó len trasy l a 2, ktoré sú pre rok 

2014 finančne kryté). 


1312 I Vybudovanieebodnlka pred VUKOV-omrn 30000 I Čiastka schválená um. Č. 4%12014 I 
Keďže predmetné pozemky pod budúcim chodnIkom nie sú majetkovo-právne vysporiadané z uvedeného dôvodu nemôže 
byť vydané stavebné povolenie. Stavebné práce zatiaľ nie je možné začať realizovať. 

1420 Revitalizácia rekreačnébo ob'.ktu Delila 5 300000 iastka schválená uzn. Č.496/2014 'I 

-226000 iaslka n!žená uzn. Č. 538120",1..:,4...,..,...,..,..-1, 
Na základe obhliadky na tvári miesta bolo zadefmované, že v rámci schválených fin. prostriedkov bude v objekte :1 

realizované - detské ihrisko a rekonfuukcia oplotenia. Na základe čoho bol urobený prieskum trhu na dodávateľa 


stavebných prác. 

Dňa 19.5.2014 bola podpísaná objednávka na rekonštrukčné práce súvisiace s odstránenim havarijného stavu oplotenia, 

ktorá bola zaslaná zhotoviteľovi. 


Stavebné práce pozostávali z odstránenia náletových drevln. odstránenia kovových neupotrebiteľných dielov oplotenia 

a doplnenia chýbajúcich a poškodených dielov oplotenia. 

Dňa 19.5.2014 bola podpisaná objednávka na vybudovanie detského ihriska. ktorá bola zaslaná zhotoviteľovi. 


Stavebné práce pozostávali z rekonStrokcie pôvodného detského ihriska s osadenim nových herných prvkov. 


1421 I Revital.športového objektu cykl. Velodrom I 2 I 100000 I Čiastka schválená um. č. 496/2014 

Dňa 3.6.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodávateľa PD. Podklady boli 

podpísané 3,6.2014 a v ten istý deň boli doručené na odd. VO. 

Dňa 12.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho odd. IV spracovalo ZoD na 

dodávateľa PD, ktorá bola podpísaná 18.6.2014 a zaslaná dodávateľovi PD. PD bola dodaná začiatkom septembra 2014. 

Rozsah PD je však nad rámec fmančných prostriedkov, preto je potrebné určiť objekty, ktoré budú realizované do výšky 

schválených fmančných prostriedkov. 


1423 Hokejbalové ihrisko, sldL II - sl. armády 50000 Čiastka schválená uzn. Č. 496/2014 
-1000 Čiastka onižená um. Č. 53312014 

Predmetné ihrisko realizujú TSrnP, a.s. na základe podpisanej zmluvy o poskytnut! dotácie z rozpočtu mesta Prešov 
medzi Mestom Pr~ov a TSmP, a.s. zo dňa 23.7.2014. 

1438 Hokejbalové ihrisko - sidI. Sekčov 50000 iastka schválená uzn. Č. 49612014 
ul. Vihorlatská - Ma urská -1000 Čiastka onlžená uzn. Č. 533/2014 

I Predmetné ihrisko realizujú TSrnP, a.s. na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prešov 
medzi Mestom P~ov a TSmP, a.s. zo dňa 23.7.2014. 

1427 Hokejbalové ihrisko sidi. III 50000 iastka schválená uzn. Č. 496/2014 
ZŠ Šmeralova -1000 Čiastka onÍŽená uzn. Č. 533/2014 

Predmetné ihrisko realizujú TSrnP, a.s. na základe podpIsanej zmluvy o poskytnut! dotácie z rozpočtu mesta Prešov 
medzi Mestom Prešov a TSmP, a.s. zo dňa23.7.2014. 

1439 Detské a multifunkčné ihrisko v N. ebastove 30000 iastka schválená uzn. Č. 533/2014 
Predmetné ihrisko realizujú TSrnP, a.s. na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočto mesta Prešov 
medzi Mestom Prešov a TSmP, a.S. zo dňa 23.7.2014. 

~. ~ .*.f"o.. I ,,-,. ~ n ~ ~ L<O 
..·.:;.·····r ~ __ ~~ , X • - _.......... ~
u .... 

Predmetné ihrisko realizujú TSrnP, a.s. na základe podpísanej zmluvy o poskytnut! dotácie z rozpočtu mesta 

medzi Mestom Prešova TSrnP, a.s. zo dňa 23.7.2014. 
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1425 I Lesné trasy-singletracky 2 IO 000 I Čiastka schválená um, č, 49612014 
: Dňa 19.5.2014 boli spracované podklady potrebné pre proces VO na PD, ktoré boli po podpise dňa 3,6.2014 doručené na 
. odd. VO, Dňa 18,6,2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom vfťazného uchádzača. na základe čoho bola dňa 19.6.2014 ' 

UUUUVUt.t:1VVl .ru. ro UUUi11l1 ru UUU ':'(JHll,;UVaJlC pVUA1i:tUy JJUUI;;ULJC 'pI'" pIU"C;:' VV Hd. I)L4VCUUC: pl~C. "'-'-VU;; UUU UlIU 

9.9.2014 zaslané na podpis. 

Predmetom stavebných prác bude vybudovanie lesných cyklistických trás v Mestských lesoch, vrátane realizácie altánku, 


1426 I Skatepark I 4 I 60000 I Ciastka schválená uzn, Č. 49612014 

Dňa 2.4,2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st, prác. 

Na základe toho boli spracované podklady potrebné proces verejného obstarávania na dodanie PD, ktoré bolí po podpise 

dňa 25.7.2014 doručené na odd. VO. Dňa 31.7,2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača na základe 

čoho bola spracovaná ZoD a zaslaná na podpis. ZoD bola podpísaná 8.8,2014 a zaslaná dodávateľovi PD. 


1428 I Utulok pre zvieratá I 5 I 10000 I Ciastka schválená uzn. č, 496/2014 

Na základe obhliadky stavby bol stanovený rozsah prác potrebný pre zadefmovanie vymedzenia predmetu zákazky na 

stavebné práce. Dňa 19,8,2014 bola vystavená objednávka na uskutočnenie stavebných prác. Stavebné práce pozostávali 

z kompletizácie ELI, uloženia dlažby, úpravy vstupu, úpravy soc, zariadeni, dverí a pod. stavba je ukončená. 


I	Dofinancovanie stavieb a PD podl'a skutofne 1 25414141 I c:::iastka schválená um. Č. 49612014 
zrealiz. stavu I - 3 0041 Čiastka ponlžená um. č, 533124114 

účelu MKS na MŠ ul. HabUrská - Zvýšenie Iltímdardu", ktoré boli po podpise dňa 16.7,2014 doručené na odd. VO. Dňa 
22.7.2014 odd. VO zaslalo mail s menom viťazného uchádzača, na základe čoho bola spracovaná adňa 23.7.2014 
podpisaná ZOO, ktorá bola zaslaná dodávateľovi st. prác - stavba je ukončená 
Stavebné práce pozostávali z úpravy podschodiskového priestoru pre odstavenie bicyklov a kočIkov, úpravy deliaceho 
múru medzi MŠ a parkom, obkladu stropov a stúpačiek v šatniach a učebniach, úpravy zábradlia, doplnenia lapačov 
nečistôt pri daŽĎových zvodoch a pod. 

1328 I Priečne sDomal'ovaeie Drahv Kvsucká ul. I 5 I 22 4100 I Ciastka schválená uzn. Č. 496/2014 
Na základe uskutočneného VO a schválenia fln, prostriedkov bola na predmetuú stavbu spracovaná ZoO, ktorá bola 
7,3,24114 zaslaná na podpis. Dňa 21.3.2014 bola ZoO podpisaná a dňa 25.3.24114 bola odoslaná dodávateľovi stavebných 
prác. Dňa 27.3.2014 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi st. prác. Dňa 5,6.2014 sa uskutočnilo preberacie konanie 
stavby - stavba je ukončená. 
Predmetom riešenia tejtu stavby bolo vybudovanie priečnych spomaľovacích prahov na ul. Kysucká z dôvodu ukľudnenia 
dopravy na uvedenej komunikácii. 

1115 I Obrati.ko vozidiel MHD Terchovská ul. I 2 I 541 41410 I é iastka schválená uzn. č, 4%12014 
I I I 284100 I (iastka schválená uzn, č, 538/2014 

Dňa 10.3.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodávateľa stavebných prác, 
Podpísané podklady boli dňa 18.3.2014 odstúpené na odd, VO. Dňa 12.6.2014 bola zo strany dodávateľa podpisaná ZoO 
adoručená na MsÚ následne bola ZoD dňa 17.6,2014 zaslaná na podpis, ZoO bola podpísaná 23.6.2014 adňa 
25.6,2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela, Lehota výstavby podľa ZoO je 6 mesiacov - stavba sa 
realizuje. 
Predmetom stavebných prác je výstavba obratiska pre vozidlá MHD na uL Terchovskej. Vybudujú sa spevnené plochy 
komunikácie, chodnIk pre peších, verejné osvetlenie, ochtana VN kábla a preloží sa NN vzdušné vedenie, 

1422 I MŠ Solivarská 51 - obnova, II. dana T 5 l 504100 I Čiastka schválená uzn, Č. 49612014 
Dňa 2,4,2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 17.4.2014 boli na podpis zaslané podkledy potrebné pre začatie procesu VO na PD, ktoré boli dňa 28.4.2014 zaslané 
na odd, VO. Dňa 14.5.2014 bol z odd, VO zaslaný mail s menom vfťazného uchádzača, na základe čoho bola spracovaná 
ZOO. ktorá bola podpísaná dňa 29.5,2014. Po dodaní PD boli spracované podklady pre začatie procesu VO na stavebné 
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1223 It.FC Tatran PreJov 3 159430 IČlasikaschVfllená uzn. Č. 49612014 
Podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD, ktoré boli spracované a dňa 9.6.2014 zaslané na podpis. 
PodpIsané doklady boli dňa 16.6.2014 doručené na odd. VO. Dňa 23.6.2014 odd. VO zaslalo mail s menom víťazného 
uchádzača. 
Následne bolo zistené, že na daný objekt vypracoval PD aj samotný Futbalový klub - 1. FC Tatran Prešov, ktorý podal 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Z uvedeného dôvodu nebol uzatvorený zmluvný vzťah na dodanie PD s víťazom 
procesu VO. 

1434 1MŠ Muka~evslu\ - oprava strechy a výmena I 1 I 40 000 I Cíastka schválená um. Č. 49612014 
okien v našom pavilóne 

Dňa 14.5.2014 bol zvolaný výber staveniska za účelom legislalivnej prlpravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 16.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. Podpísané podklady boli 
dňa 17.7.2014 zaslané na odd. VO. Dňa 22.7.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe 
čoho bola vystavená a dňa 24.7.2014 podpisaná objednávka na vypracovanie PD, ktorá bola zaslaná dodávateľovi PD. 

Po dodaní PD boli dňa 10.9.2014 zaslané na podpis podktady pre proces VO na stavebné práce. 

Predmetom stavebných prác bude oprava strechy na objekte SO 03, výmena okien zasklených stien na objektoch SO Ol 
MŠ blok A a SO 02 - Hospodársky blok. 


1234 I Vybudovanie odvodňovacieho rigolu 2 064 IŠtavb"šchválená VMCul. I 5 I 
Ondavslu\ I. 

Dňa 4.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre 7.ačatie procesu VO na dodávateľa stavebných prác. Podpísané 
podklady boli dňa 11.4.2014 zaslané na odd. VO. Dňa 13.5.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného 
uchádzača na základe čoho bola vystavená a dňa 14.5.2014 zaslaná na podpis objednávka. Objednávka bola podpísaná 
20.5.2014 a odovzdaná dodávateľovi diela. 
Dňa 30.5.2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi a dňa 30.6.2014 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby 
stavba je ukončená. 

1431 Vybudovanie odvodň. priečoeho žl'abu ul. I 5 i 456 IStavba schválená VMC 
Jiráskova pri Grekovi : 3246 

Dňa 4.4,2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. Podpisané podklady boli 
dňa 10,4.2014 doručené na OlV. Dňa 5,5.2014 bola podpísaná objednávka a odovzdaná zhotoviteľovi PD. 
Po dodanl PD boli spracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré boli dňa 1.7,2014 
zaslané na podpis. Po podpise boli doklady dňa 18.7.2014 zaslané na odd. VO. Dňa 25.7.2014 bol z odd. VO zaslaný mail 
s menom vlťazného uchádzača. Spracovaná ZaD na dodávate!'a stavebných prác bola dňa 6.8.2014 podpísaná a dňa 
13.8.2014 bolo stavenisko odovzdané zhotovíteľovi - stavba sa realizuje. 
Predmetom stavebných prác je vybudovanie líniového odvodňovacieho žľabu s liatinovým roštom, vrárane uličnej vpuste. 
Zaústenia žľabu bude zrealizované kanalizačnou prfpojkou z kanalizačných rúr do jestvujúcej kanalizácie. 

1429 I Vybudovanie priečn.ho žI'abu ul. Royova 456 IStavba schválená VMC I 5 II 1840 
Dňa 4.4.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD, Podpísané podklady boli 
dňa 10.4.2014 doručené na OIV. Dňa 10.4.2014 bola vystavená objednávka a dňa 5.5.2014 podpIsaná a odovzdaná 
zhotoviteľovi PD. Po dodanl PD boli spracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré bolí 
dňa 1.7.2014 zaslané na podpis. Po podpise bolí doklady dňa 18.7.2014 zaslané na odd. VO. Dňa 25.7.2014 bol z odd. VO 
zaslaný mail s menom víťazného uchádzača. Spracovaná ZoO na dodávateľa stavebných prác bola dňa 6.8.2014 podpísaná 
a dňa 13.8.2014 bolo stavenisko odovzdané zhotovíteľovi - stavba sa realizuje. 
Stavebné práce pozostávajú z vybudovania líniového odvodňovacieho žľabu s liatinovým roštom so Z8Ústenlm do 
existujúcej uličnej vpuste. 

1430 I Zvonica - Sváby 980 1 Stavba schválená VMC I 5 1 28778 
Dňa 20.3.2014 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD. Na základe dodanej PD boli spracované podklady pre 
proces VO na stavebné práce a dňa 3.6.2014 boli prevzaté oddelením VO. Dlla 16.6.2014 bol zodd. VO zaslaný mail 
s menom víťazného uchádzača. Následne odd. IV spraeovalo ZOO, ktorá bola dňa 17.6.2014 podpísaná. Dňa 30.6.2014 
bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi diela - stavba sa realizuje. 
Stavebné práce pozostávajú z výstavby samotného objektu zvonice, NN prípojky a odberného el. zariadenia. 

I 
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1436 I V:ybudovanie(!arkoviska ul. Prostejovská 43 I l I l 590 I Sia:;;ba schválená VMC 
Dňa 5.52014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD, ktoré boli 7.5.2014 
podpisané. Dňa 14.5.2014 boli podklady zaslané na odd. VO. Dňa 16.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom 
víťazného uchádzača Následne odd. IV spracovalo objednávku, ktorá bola podpIsaná dňa 18.6.2014 a následne doručená 
dodávateľovi PD. 

1432 1 Vybudovanie parkovacIch miest UL Matice! I I 472141 Stavba schválená VMC 
slovenskej 2,4,6 - II. etapa I 

Dňa 2.5.2014 boli na podpis zaslané podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré holi po podpIsani dňa 7.5.2014 
zaslané na odd. VO. Následne na základe požiadavky z VMČ č. I (107/1114) bola pozastavená priprava predmetnej 
stavby. 
Finančné prostriedky budú presunuté na stavbu "Vybudovanie parkoviska ul. Prostejovská 43" (po dodaní PD, t.j. po 
spresnení konktétnych rozpočtových nákladov na stavebné práce). 

1435 I Dobudovanie komunikácie ul. Pekná -:::Š"áby I 5 I 
ii 

10602 I Stavba schválená VMC 
Dňa 16.42014 bola podpísaná objednávka na polohopisné a výškopisné zameranie časti komunikácie, priľahlého územia, 
vstupovaIS. Dňa 22.4.2014 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka na dodanie PD, ktorá bola podpísaná 
7.5.2014. Dňa 12.5.2014 bola podpísaná objednávka na ZlUoniturovanie technického stavu jestvujúcej dažďovej 
kanalizácie. Dňa 30.6.2014 boli na podpis zaslané podklady pre začatíe procesu VO na stavebné práce, ktoré po podpísaní 
boli dňa 18.7.2014 doručené na odd. VO. Dňa 30.7.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom viťazného uchádzača na 
základe čoho bola spracovaná a dňa 8.8.2014 podpísaná ZoD. Dňa 15.8.2014 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi 
stavba sa realizuje. Stavba bude realizovaná do výšky schválených finančných prostriedkov. 
Predmetom stavebných prác je dobudovanie miestnej komunikácie ul. Pekná, ktorá bude zabezpečovať dopravný prístup 
k jestvujúcim a plánovaným rodinným domom. Navrhovaná miestna komunikácia bude napojená na jestvujúcu 
komunikáciu v ktižovatkc ulíc Pekná - Kameneová. Pozdlž miestnej komunikácie bude vybudovaný pravostranný 

I chodník, bude predlžené verejné osvetlenie pozdlž dobudovanej komunikácie a odvedenie povrchových dažďových vôd. 

1301 Asanácia bytového domu Pod Hrádkom 43 I 5 ; 35 000 1 Ciastl<a schválená uzn. č.533!20 14 

; (druhá bytovka) • 


: Dňa 16.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre 7Ačatie procesu VO. Na základe podpísaných podkladov bola 
dňa 16.5.2014 vystavená a podpIsaná objednávka na dodávateľa PD. Po dodaní PD boli dňa 3.6.2014 zaslané na podpis 
podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce. Podpísané podklady boli 3.6.2014 prevzaté oddelením VO. 
Dňa 12.6.2014 odd. VO oznámilo, že v prieskume trhu nebola v stanovenej lehote doručená žiadna cenová ponuka. 
Dňa 13.6.2014 zaslalo odd. IV nové podklady potrebné pre prieskum trhu na predmetnú stavbu. Dňa 20.6.2014 odd. VO 
zaslalo mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho odd. IV dňa 20.6.2014 vystavilo a dalo na podpis I 
objednávku, ktorá bola podpisaná v ten istý deň. Dňa 23.6.2014 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi a preberacie' 
konanie stavby sa uskutočnilo dňa 7.7.2014 -stavba je ukončená. 

1440 I Rekon§trukcia bvtového domu na Slánskei ul. I 3 I 84400 I Ciastka schválená UZIl. č.533/2014 
Z dôvodu zahájenia legislatlvnej prípravy predmetnej investície sa dňa 27.5.2014 uskutočnilo pracovné rokovanie. 
Následne po zistení, že pozemok pod bytovým domom a taktiež doplnkové plochy (nádvoria) nie sú vysporiadané, odd. 
IV zaslalo dňa 6.6.2014 žiadosť na odd. MM o stanovisko k majetkovo-právnym pomerom. Dňa 3.7.2014 odd. MM 
zaslalo stanovisko, kde bolo uvedené, že majetkovoprávne usporiadanie tejto nehnutel'nosti je pre mesto časovo a finančne 
náročné. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté, že stavebné práce budú realizované v takom rozsahu, aby nebolo potrebné 
vydanie stavebného povolenia, t.j. aby splňali podmienky ohlásenia st. úprav - okná, rozvody, podlahy, sanita, omietky 
apod. 
Na základe týchto skutočností boli spracované podklady pre proces VO na dodanie PD, ktoré boli dňa 27.8.2014 doručené 
na odd. VO. Dňa 5.9.2014 odd. VO zaslalo mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho bola spracovaná ZOO, 
ktorá bola zaslaná na podpis dňa 12.9.2014. 

1450 I Parkovisko Sabinovská 15-27 3 1300 I Stavba schválená VM 
Dňa 21.5.2014 sa uskutočnil výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 
Dňa 27.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na zhotovitera PD. Podpísané podklady 
boli 3,6.2014 doručené na odd. VO. 
Dňa 12.6.2014 bol z odd. Vo zaslaný mail s menom víťazného uchádzača, na základe čoho odd. IV vystavilo objednávku 
na dodávateľa PD a dňa 13.6.2014 ju zaslalo na podpis. Objednávka bola podpisaná 17.6.2014 a doručená dodávateľovi

l PD. 
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1449 I Chodnik Lesná 3 790 I Stavba schválená VM 

Dňa 21.5.2014 sa uskutočnil výber staveniska za účelom legislatívnej prípravy stavby a stanovenia vecnosti st. prác. 

Dlla 26.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na zhotoviteľa PD. Podpisané podklady 

boli 3.6.2014 doručené na odd. VO. Dlla 12.6.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom vlť.mého uchádzača, na základe 

čoho odd. IV vystavilo objeOOávku na dodávateľa PD a dila 13.6.2014 ju zaslalo na podpis. Objednávka bola podpisaná . 

17.6.2014 a doručená dodávateľovi PD. 


1024 I Odvodňovací rigol ul. Pod Wilec hôrkou - I 2 I 4S 000 I Ciastka schválená uzn. č.53812014 
z fondu ŽP 

Dňa 24.7.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre zač.tie procesu VO n. prepracovanie PD, ktoré boli 
podpisané 25.7.2014. Na základe toho hola vystavená objednávk., ktorá bola po podpise zaslaná dodávateľovi PD. Po 
dodani PD boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli po podpisanl dila 1.8.2014 doručené na 
odd. VO. . 
Dňa 7.8.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom viťamého uchádzača, na základe čoho bola spracovaná ZoO. ktorá I 

>toviteľovi 

li tvárnicami 
a realizovať 
oé prekrytim 

1323 IDetské ihrisko M. Čulena 2-8 400 IStavba schválená VMC I 2 I 6750 
I Dňa 21.5.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 28.5.2014 boli podklady podpísané. 
Dňa 2.6.2014 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka na dodávateľa PD. Podpísaná objednávka bola 4.6.2014 
zaslaná dodávateľovi PD. PD bola dodená dila 11.9.2014. V súčasnosti sa pripravujú podklady potrebné pre proces VO na 
stavebné práce. 

I 1217 IParkovisko ul. Októbrová 34-48 200 IStavba schválená VMC I 2 I 50000 
: Dňa 18.6.2014 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na prepracovanie PD. Podpisané 

podklady boli dňa 23.6.2014 doručené na odd. VO. Po oznámení viťaza bola vystavená objednávka, ktorá bola 27.6.2014 
podplsaná a zaslaná dodávateľovi PD. Po dodaní PD bolí spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré 
boli dila 2.9.2014 zaslané na podpis. 
Stavebné práce budú pozostávať z výstavby spevnených plôch pre nové parkoviská, plochy pre kontajnery na komunálny 
odpad a separovaný zber, verejného osvetlenia a odvodu daŽĎových vôd zo spevnenej plocby parkoviska. 

1443 Rodirenie parkoviska ul. Nábrežná 2-8 300 Stavba schválená VM 
5500 

Dňa 18.6.2014 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 23.6.2014 boli podklady podpísané 

ana základe toho bola vystavená a dila 27.6.2014 podpísaná objednávka na dodenie PD, ktorá bola zaslaná projektantovi. 

Po dodaní PD boli spracované podklady potrebné pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli dila 25.8.2014 zaslané na 

podpis. 

Predmetom stavebných prác bude vybúranie jestvujúcich obrubnikov popri parkovisku, rozšíreníe parkoviska smerom do 

zelene o I m s parkovacími miestami so šikmým státim. Vzhľadom na normovú šlrku komunikácie bude cesta 

zjednosmernená dopravným značen1m. 


1317 Detské ihrisko ul. Sibirska 17-25 7 6005 Stavba schválená VM 

Dňa 1.7.2014 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na uskutočnenie stavebných prác. 

Podpísané podklady boli dila 18.7.2014 doručené na odd. VO. Dňa 24.7.2014 odd. VO oznámilo, že boli doručené cenové 

ponuky s nesprávnym nacenením herných prvkov. Z uvedeného dôvodu odd. VO súťaž zrušilo. 

Následne proces VO zabezpečova! sekcia VS a VPČ, ktorá na odd. IV zaslala meno vlťazného uchádzača, na základe 

čoho bola spracovaná a dila 21.8.2014 podp!saná objednávka. 

Po zaslan! objednávky dodávateľovi st. prác nás dila 8.9.2014 dodávateľ mailom informoval, že na základe 

nepredvldaných technických problémov, ktoré mu neboli známe pri podani ponuky, nemôže predmetnú stavbu realizovať. 


Na základe tejto skutočnosti bude oslovený ďalší uchádzač. 
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1444 Rozšírenie parkoviska ul. Vihorlatská 17,18 16000 1 Stavba scbválená VMC 17 1 -16000 
Na predmetnú stavbu sa dňa 4.6.2014 uskutočnil výber staveniska, ktorý zadeťinoval vecnosť stavebných prác. 
Dňa 5.6.2014 na zasadnutí VMČ bolo zápisnične uvedené, že predmetnú stavbu VMČ žiada zaradiť do rozpočtu mesta na 
rok 2015 (požiadavka Č. 92/7/14). 

, 	1445 1 ~~renie ex. odstavnej plochy ul. Čergovská 1 7 1 14450 1 Stavba schválená VMC 

Dňa 4.6.2014 sa uskutočnil výber staveniska, ktorý zadefmoval vecnosť stavebných prác. Následne boli dňa 6.6.2014 

zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO, 

Podpísané podklady boli dňa 6.6.2014 doručené na odd. VO. Dňa 6.6.2014 bola vystavená a podpísaná objednávka na 

vyracovanie PD, ktorá bola následne doručená zhotoviteľovi PD. 

Dňa 23.7.2014 bola PD doručená na odd, IV. Následne boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré 

boli dňa 10.9.2014 zaslané na podpis . 


• Predmetom stavebných prác bude rozšlrenie existujúcej odstavnej plochy 	na ul. čergovská č. 28, kde sa zrealizuje 
výstavba rozšfrenia odstavných plôch, odvodnenie a úprava nespevnených plôch. 

1446 1 Vyhudovanie park. medzi ul. Vihorlatská 231 71 Jj 5451 Stavba schválená VMČ 
a Mse;urská 17 

Na predmetnú stavbu sa dňa 4.6.2014 uskutočnil výber staveniska, ktorý 7.adefinoval vecnosť stavebnýcb prác. Dňa • 
19,6,2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. 
Podpísané podklady boli dňa 26.6.2014 doručené na odd. VO. Dňa ]7.7.2014 bol z odd. VO zaslaný mail s menom 
víťazného uchádzača na dodanic PD. Následne bola spracovaná ZoO, ktorá bola dňa 28.7.2014 podpísaná a zaslaná 
spracovateľovi PD. 

]232 I Realizácia odvodňovacej mreže ul. Letná I 3 I 9500 I Ciastka schválená uzo. č. 53812014 

Dňa 5.6.2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodávateľa stavebných prác. Podpisané ' 

podklady boli dňa 6.6.2014 doručené na odd. VO. 

Dňa 17.6.2014 odd. VO zaslalo mail s menom vlťaznébo uchádzača, na základe čoho bola dňa 18.6.2014 vystavená 

a zaslaná na podpis objednávka na uskutočnenie stavebných prác. 

Objednávka bola podpísaná 7.&.2014 a zaslaná dodávateľovi stavebných prác, Dňa 26.8.2014 bolo stavenisko odovzdané 

zhotoviteľovi diela - stavba sa realizuje. 

Stavebné práce pozostávajú z odvodnenia spevnených plôch osadením líniového odvodňovacIeh žľabov so zaústenim do 

jestvujúcej lomovej šachty. Prekrytie žľabov je riešené liatinovými roštmi. 


1447 I Revitalizácia detského areálu na sidi. III 1:31 IO 000 I Čiastka schválená uzn. Č. 53812014 

Na základe obhliadky stavby bol stanovený rozsah prác potrebný pre proces prieskumu trhu, Realizátorom stavebných 

pr:!c sú TSmP, as. 

Rozsah prác pozostáva z doplnenia dopadových zón, opravy pieskoviska, doplnenia hracich prvkov, terénnych úprav 

apod. 


Revitalizácia zóny - futbal. ihrisko na Tajebu 	 230 i Ciastka schválená um. č. 53812014 
19770 

Dňa 17,6.2014 sa uskutočnilo pracovné rokovanie, ktoré bolo zvolané za účelom stanovenia vecnosti stavebných. 
V zmysle záverov z prac. rokovania bola dňa 25.7.2014 podpisaná objednávka na vypracovanie technickej pomoci na 
predmetnú stavbu, ktorá obsahovala situáciu, technickú správu, rozpočet, výkaz výmer a CD, 
Po dodaní dokladov boli spracované podklady potrebné pre proces VO na stavebné práce, ktoré boJt dňa 25.8.2014 
doručené na odd. VO, 

I Po uskutočnenI prieskumu trh bol z odd. VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača. Cenová ponuka víťazného 
: uchádzača je vyššia (20 085,37 €), ako výška disponibilných finančných prostriedkov (19 9770 €l. 
Zároveň ku dňu spracovania materiálu zatiaľ nedošlo k splneniu prfsl'ubov zo strany spoločnosti Prešov Real, s.r,o. pri 
zabezpečení činnost! nevyhnutných pre zahájenie vysúť8Žených stavebných prác (vypratanie územia stavebná 
pripravenosť). 

V r:\md stavebných prAc sa zrealizuje plocha pre športové účely o rozmeroch 55 x 35 m, Spevnenie plochy ihriska sa 
navrhuje s trávnatým povrchom rozprestretlm ornice s osiatím na štrkopieskový podklad. 
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: 	1451 i Odvo~~enie - V1Ilítroblok Sibirska 18,20,22 -I 7 1 20000 1Čiastka schválená um. č. 54612014 
I havarlJnv stav 

Dňa 19.6 .. 2014 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. Po podpísaní boli 
doklady dňa 26.6.2014 doručené na odd. VO. Dňa 3.7.2014 bol z odd VO zaslaný mail s menom víťazného uchádzača na 
základe čoho odd. IV spracovalo ZOO a dňa 11.7.2014 ju zaslalo na podpis. ZoO podpísaná 6.8.2014 a odovzdaná 
zhotoviteľovi PD. Po dodaní PD boli spracované podklady pre proces VO na stavebné práce, ktoré boli po podpísani dňa 
4.9.2014 doručené na odd. VO. Dňa 11.9.2014 bol z odd. VO zaslaný mall s menom víťazného uchádzača na základe čoho 
bola spracovaná ZoO. 
Samotná výstavba bude riešiť odvedenie dažďových vôd zjestvujúceho parkoviska do jednotnej kanalizácie a odvedenie 
dažďových vôd z prístupovej komunikácie a zelených plôch do navrhovanej vsakovacej šachty osadenej v prieskumnom 
odvodňovacom vrte. 
1454 • Parkovisko na nl. 17. nov. Č. 144-156 r 4 mi 200 I Stavba schválená VMC_"'____-=o---! 

'I 	 Na základe obhliadky na tvári miesta bol stanovený rozsah prác a boli pripravené podklady potrebné pre proces VO na : 
dodávateľa PD. : 

I I 	 I rm_~_m I 
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